
ROZWIĄZANIA PROTETYCZNE:
ZDECYDUJ SIĘ NA POSTĘP 



KONCEPCJA LYRAMILL

Dzięki urządzeniu LYRAMILL możesz wykonywać uzupełnienia protetyczne w technologii CAD-CAM bezpośrednio w 
gabinecie lub laboratorium. Rozbudowane prace możesz zlecić do wykonania w Centrum Skanowania i Projektowania 
w Denon Dental. Uzupełnienie protetyczne wykonasz w czterech krokach.
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Wykonywane skany można 
wykorzystywać w dwojaki 
sposób. 

Na ich bazie możesz wymo-
delować i wykonać prace 
u siebie lub wysłać je do 
wykonania na zewnątrz.

SKANOWANIE PROJEKTOWANIE PRODUKCJA WYKOŃCZENIE

Zaprojektowanie pracy może 
odbyć się samodzielnie przy 
użyciu oprogramowania 
CAD/CAM lub zlecić na ze-
wnątrz. 

Oprogramowanie umożliwia 
uzyskanie bezpośredniej 
pomocy online.

Frezarka LYRAMILL jest 
kompaktowym urządzeniem 
przewidzianym do pracy w 
laboratorium lub gabinecie 
stomatologicznym.

Możesz w łatwy i szybki 
sposób wykonać pracę u 
siebie . 

Możliwe jest wykorzysty-
wanie dowolnych pieców  
i materiałów wykończenio-
wych. 

Finalizowanie uzupełnień 
następuje bezpośrednio  
w gabinecie lub laborato-
rium.

WEJDŹ DO ŚWIATA CYFROWYCH WYCISKÓW

Dzięki wyposażeniu dostosowanemu do Twoich potrzeb jest to najlepsze urządzenie do pracy z wyciskami cyfrowymi.

3SHAPE TRIOS®3 
• skanowanie bezpudrowe    

bez potrzeby zastosowania proszku

• zdjęcia wewnątrzustne w jakości HD

• automatyczny dobór kolorów zęba  
podczas skanowania

• wyciski cyfrowe w implantologii    
- łączniki oraz implanty

Skaner TRIOS®3 Pod Wireless Skaner TRIOS®3 Cart

• skanowanie z zachowaniem precyzji 25 mikronów
• cyfrowy wycisk wystarczy do wykonania pracy - 

brak elementów pośrednich (silikon-gips)
• w połączeniu z oprogramowaniem do cyfrowego 

modelowania gwarantuje pracę o doskonałym 
dopasowaniu

• archiwizacja cyfrowych danych    
gwarancja bezpieczeństwa na długie lata

NAJWYŻSZA PRECYZJA

• szybkie skanowanie bez niepożądanych działań 
ubocznych spowodowanych tradycyjną masą 
wyciskową

KOMFORT PACJENTA

OSZCZĘDNOŚĆ `CZASU

PROSTE STOSOWANIE

• brak kosztów transportu i wysyłki
• bez odlewania, bez wykonywania modeli   

gipsowych

• zeskanowany obraz może być powiększany   
i wyrównywany, przez co kontrola wizualna jest 
ułatwiona

• skanowanie pacjenta może być przerwane   
i dokończone w późniejszym czasie, bez   
ryzyka utraty danych

Skaner 3Shape E1



AIR

bez przyłącza
sprężonego
powietrza 

automatyczne 
ryglowanie

frezów i bloczków

bez przyłącza
do wody

frezowanie 
bezpośrednio 
z pamięci USB

wyjątkowo
dokładne frezy
do precyzyjnej 

obróbki

kompatybilny ze 
wszystkimi bloczkami 
dostępnymi na rynku

wykonywanie 
cementowanych 

lub przykręcanych
prac na implantach

cichy silnik, 
bez wibracji

do precyzyjnego
wykończenia pracy

Zaprojektowany
i wyprodukowany 

we Francji

Możliwość wykonywania uzupełnień w technologii CAD-CAM w laboratorium lub bezpośrednio w gabinecie stomatolo-
gicznym 

LYRA to precyzyjna frezarka z zastosowaniem 4 osiowego silnika, zoptymalizowana do wykorzystywania w laboratorium 
oraz przy gabinecie stomatologicznym. Umożliwia wykonywanie prac z wszystkich bloczków ceramicznych, nanoceramicz-
nych i tworzyw m.in. firm VITA, Ivoclar Vivadent, Denstply i 3M Espe.



Dystrybutor w Polsce:
Denon Dental Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 49 
 05-520 Konstancin-Jeziorna

tel. + 48 22 717 58 70  
www.dental.pl

www.dentalshop.pl




